PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 5, 39146 Pasvalys Tel/Faks. (8N451) 51 814
El. p. muzikosmgčūpasvalvsltDuomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190622483

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos
Finansų skyriui
Audito ir kontrolės tarnybai
2019-03—15 Nr. SD-37

DĖL FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO
UZ 2018 METUS PATEIKIMO
Teikiame Pasvalio muzikos mokyklos finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus.
PRIDEDAMA:
1. Finansinio ataskaitų paketo kontrolės rezultatas, 1 egz.,l lapas.
2. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2018 m. gruodžio 31 d..
duomenimis, 2 priedas, 2 lapai;
3. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis
2 priedas, 1 lapas;
4. 4-ojo VSAFAS „ Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 2018 m. gruodžio 31 d.
duomenimis 1 priedas, 1 lapas;
5. 5-ojo VSAFAS“ Pinigų srautų ataskaita“ 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis 2
priedas, 2 lapai;
6. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų su priedais , 1 egz., 37
'

lapai;

7.Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2018 m.
gruodžio 31 d. duomenis, l egz.,4 lapai.

Direktoriaus pav.ūkio reikalams,vaduoj antis
direktorių

Vita Navalinskienė, tel.845153480
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(data)

Pateikimovaliutair tikslumas:
gili.

Pastabos Nr.

Pafšįgršrįtizsgxįmo

Paskutinė raė'usio
raikoltarpio
ataskaitinio
diena

2

3

4

5

1

A

ILGALAIKIS TURTAS

1

Nematerialusis turtas
Plėtros darbai

1.1
1.2

13
1.4
1.5
11

Ilgalaikis materialusis turtas

112

Pastatai

11,3

Infrastruktūros ir kiti statiniai

11,4

Nekilnojamosios kultr'u'os vertybės
Mašinos ir įrenginiai

[1.7

118
11,9
11.10
111

IV
B
C
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
11

111

111.1
111.2

III.3

.

.

27.04l,71

0,00

0,00

0,00

0,00

23.46I,85

27.04l,7l

3.418,74

268,“

4.571,70

19.976,09

22.201,90

35.826,81

28.535,56

'

turtas
Ilgalaikis Fu
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos

POS

Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos

PO9

927,56

I.426,98

92156

I.426,98

0,00

0,00

74,84

71,18

PlO

29.929,07

21.062,91

PlO

5.558,99
24.370,08

l4.523,05

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos

V

.

67,02

Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

111.5
111.6

P04

Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga

111.4

IV

.

Nėbaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas

žemė

11.5

.

23.461,85

Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

rr.1

[1.6

eurais

Straipsniai

-

Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:

Pll

4.895,34
59.288,66

6.539,86

5,974,49
55.577,27
(tęsinys kitame puslapyje)
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Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
27

72
00
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užsienio

7.75? 18

Paskutine Pfaflus'“
ataskaltmto
laikotarpio diena
3
0

22293
8.929 47

14523 05

dalis
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T
finansiniai
Mokėtinos
ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos biudžetusir fondus
sumos
mokėtinos sumos
Mokėtinos
išmokos
ir
mokėtinos sumos
Su darbo
S
mokėtinos sumos
Kiti
R
TURT

2.154 72

22215
1

7

Rezervai
vertės rezervas
Kiti rezervai
metodo
ar deficitas
ar deficitas
ar
VISO FINANSAVIMO SUMU, ĮSIPAREIGOJIMU,
MAŽUMOS DALIES:

7335
—2.

9.83] 16
GRYNOJO TURTO IR

Direktoriaus pav. ūkio reikalams vaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris( buhalteris“

59.288,66

(p

9.83l 16
-2.767 49
12598
55.577,27
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Kęstutis Grabauskas
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42
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]

4
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suma
IR SOCIALINIO DRAUDIMO
IR AMORTIZACIJOS
PAS
IR R

-383,81 44
-5.579
-15.329

—382.937 8
-342.64 48
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—l.01

TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS

—l.01717
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S
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PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 5, 39146 Pasvalys Tel/Faks. (8N451) 51 814
El. p. muzikosmįbpasvalyslt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190622483

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų
I.

BENDROJI DALIS

Pasvalio muzikos mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias
sąskaitas banke ir antspaudą su patvirtinimu. Mokyklos adresas: Vilniaus g.5, Pasvalys, LT-39146
Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas-LT190622483.
2. Pasvalio muzikos mokykla įteigta 1959 m. Ši data pagrįsta mokyklos protokolu ir
direktoriaus įsakymų knygomis (195 9—09-1 l).
3. Mokykla — biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės bei
dalinai iš valstybės biudžeto lėšų.
4. Pasvalio muzikos mokyklos savininkas— Pasvalio rajono savivaldybė. Įstaigos
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucij a- Pasvalio rajono savivaldybės taryba.
5. Mokyklos tipas ir pagrindinė sritis — neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir
formalųjį švietimą papildanti ugdymo mokykla.
6. Mokymo forma — grupinio ir pavienio mokymo(-si) (dieninė, savarankiško
mokymosi).
7. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
8. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruoj amų subjektų neturi.
9. 2018 m. įstaigoje vidutiniškai dirbo 34 darbuotojai. Įstaigos darbuotojų skaičius
lyginant su su 2017 m. nepakito.
10. Viena iš svarbiausių sąlygų, kuri gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, tai
mažėjantis vaikų skaičius Pasvalio rajone.
11. Pasvalio muzikos mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcij as:
11.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo
ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programų rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo dalykų programomis, sudaromomis vadovaujantis
bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų
kriterijų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu;
11.2. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;
11.3. taiko mokyklos tikslus ir uždavinius atitinkančius vertinimo modelius;
11.4. teikia meninio ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, profesinės linkmės meninio
modulio, kryptingo, išplėstinio bei mėgėjų ir kitų programų pasiūlą;
11.5. rengia mokomųjų kolektyvų programų modulius;
11.6. organizuoja ir vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo tarpinius ir baigiamuosius
žinių patikrinimus;
11.7. inicijuoja , organizuoja rajono, šalies ir tarptautinius švietimo, kultūros ir
meninius projektus su rajono, respublikos ir užsienio meno ir bendrojo lavinimo mokyklomis,
kitomis institucijomis;
11.8. konsultuoja mokymo(-si) metodų, įvairių meno dalykų metodikos klausimais,
skleidžia ilgametės mokyklos veiklos suformuotą metodinę patirtį;
1.

1

11.9. inicijuoja ir rengia rajoninius ir respublikinius seminarus, praktikumus,

festivalius, konkursus, parodas;
11.10. teikia informaciją Visuomenei apie ugdytinių priėmimo į mokyklą sąlygas,
programų pasirinkimo galimybes;
11.11. sudaro mokymosi sutartis su tėvais(globėjais, rūpintojais) ir vykdo sutartus
įsipareigojimus;
11.12. tvarko mokyklos mokinių duomenis Mokinių registre;
11.13. vykdo ugdymo(-si) stebėseną;
11.14. sudaro sąlygas ugdytiniams perimti ir suprasti tautos, Europos ir pasaulio
kultūros pagrindus;
11.15. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms;
11.16. nustato ugdymo organizavimo tvarką, kurią reglamentuoja pamokų
tvarkaraščiai ir mėnesio veiklos planai;
11.17. užtikrina sveiką, higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią saugią
mokymosi ir darbo aplinka;
11.18. teikia informacinę, psichologinę pagalbą, bet kuris mokyklos bendruomenės
narys apie pastebėtą smurto atvejį privalo pranešti mokyklos direktoriui;
11.19. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams bei konkursų laureatams;
11.20. sudaro sąlygas mokykloje dirbančių pedagogų profesiniam tobulėjimui;
1 1.21. kuria
ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
11.22. vykdo švietėjiškas, kultūrines, metodines ir leidybinės funkcijas.
12. Pasvalio muzikos mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2017
biudžetinius metus.
13. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiu vienetu- euru.
14. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

II. APSKAITOSPOLITIKA
15. Pasvalio muzikos mokyklos parengtas finansinių ataskaitų rinkinys atitinka

VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
16. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos
politika parengta ir patvirtinta Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. DV-46. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1—ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimas“:
16.1. subjekto;
16.2. veiklos tęstinumo;
16.3. periodiškumo;
16.4. pastovumo;
16.5. piniginio mato;
16.6. kaupimo;
16.7. palyginimo;
168. atsargumo;
16.9. neutralumo;
16.10. turinio viršenybės prieš formą.
17. Mokykla apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaujantis šiais
apskaita reglamentuoj ančiais teisės aktais:
17.1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
2

LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
LR biudžetinių įstaigų įstatymu;
kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.
18. Įstaigoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Pasvalio muzikos mokyklos
direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d.( įsakymas Nr. DV-6 )patvirtintu sąskaitų planu. Sąskaitų planas
parengtas vadovaujantis biudžetinių įstaigų sąskaitų planu. Jis apima privalomojo bendrojo sąskaitų
plano sąskaitas ir privalomus detalizuoj ančius požymius.
17,2.
17,3.
17.4.
17,5.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas, jei jis atitinka 13- ajame VSAFAS
ir
pateiktą sąvoką nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
20. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas
įsigijimo savikaina.
21. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas.
Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir
nuvertėjimo (jei jis yra) sumą.
22. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas yra paskirstomas per visą turto naudingo
tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingų (tiesiniu) metodu.
23. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai
ir
patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais
nustatyti
įsakymais.
19.

Ilgalaikis materialus turtas

24. Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis
atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripažinimo kriterijus.
25. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, kurios
nustatytos VSAFAS.
26. Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.
27. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami
tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
28. Ilgalaikis materialus turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra, sumą.
29. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą
turto naudingo tarnavimo laiką.
30. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai
proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nustatytus nusidėvėjimo
normatyvus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
31. Kai turtas parduodamas arba nurašomas , jo įsigijimo savikaina, sukaupto
nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos
32. Pirkimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
33. Nurašant atsargas naudojamas konkrečių kainų būdas.
34. Kai atsargos perleidžiamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama to

laikotarpio sąnaudomis, kai buvo pripažintos pajamos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio
inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.
35. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse
sąskaitose.
Gautinos sumos
36. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
37. Ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius.
38. Trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos
39. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo

sumos“ nustatytus kriterijus.
40. Finansavimo sumos — įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos
Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas
įstaigos funkcijoms atlikti.
41. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
4l.l. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
41 .2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
42. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą turtą
arba už simbolinį mokestį gautą turta.
43. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio
išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti , laikomos
visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
44. Gautos(gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai
45.

įsipareigojimus.

Finansiniai

įsipareigojimai yra skirstomi

į

ilgalaikius ir trumpalaikius

finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma
įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio
laikotarpio dienos.
47. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas — finansinis įsipareigojimas, kurį
privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio
dienos.
46. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas

—

48. Finansiniai įsipareigojimai yra registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima už įsipareigojimą sumokėti pinigus.

Pajamos
49. Pajamos įstaigoje pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos vadovaujantis
kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų

gavimą.

50. Pajamos yra įvertinamos tikrąją verte.
51. Pajamos apskaitoje yra skirstomos į grupes:

pagrindinės veiklos pajamos;
51.2. kitos veiklos pajamos;
51.3. finansinės investicinės veiklos pajamos.
52. Pagrindinės veiklos pajamomis yra laikomos pajamos, kurios yra gautos įstaigos
nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
53. Kitos veiklos pajamos — pajamos , gautos iš veiklos, kuri pagal įstaigos nuostatus
nepriskirtina pagrindinei veiklai.
54. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas parėjusių metų operacijas
visos pajamų grupės turi būti uždaromos.
55. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių
metų dieną turi būti perkeltos į 31 sąskaitą “ Sukauptas perviršis ar deficitas“.
51 .1.

Sąnaudos
56. Sanaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos vadovaujantis kaupimo ir
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai yra uždirbamos su jomis susijusios pajamos,

neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.
57. Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte.
58. Sąnaudos skirstomos į grupes;
58. 1. pagrindinės veiklos sąnaudos ;
582. kitos veiklos sąnaudos.
59. Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių finansinių metų ūkines operacijas ir
ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos turi būti uždaromos.
60. Visų per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės
ataskaitinių metų dienos būklę turi būti perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
61. Pinigai — lėšos esančios įstaigos bankų sąskaitose .
62. Pasvalio muzikos mokykla turi tris naudojamas sąskaitas Luminor banke, kuriose
apskaitomos gaunamos biudžeto lėšos, teikiamų paslaugų programų lėšos( tėvų įnašai už mokslą)
bei pavedimų lėšos. Taip pat šiame banke įstaiga turi ir valiutinė sąskaitą. AB Swedbanke
naudojama sąskaita, darbuotojų darbo užmokesčiui pervesti ir išmokėti.

Reikšmingumokriterijaus nustatymas
63. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos
informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, tai —
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koreguojantys įvykiai, atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę finansinėms ataskaitoms, yra
parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų bei pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys
įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aiškinami aiškinamajame rašte jei jie yra reikšmingi.
64. Rengiant 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį , reikšminga suma buvo laikoma
tokia suma, kuri viršija 0,5 proc. turimo turto , tai sudaro — 296,44 Eur.
Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas

ir klaidų taisymas

65. Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajarne VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo
atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda
papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį
perviršį ar deficitą priskiriamas: laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam
laikotarpiui, laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi
įtakos ir jiems. Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų
ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su
apskaitinio įverčio pakeitimu ir klaidų taisymu yra pateikiama aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita
Informacija apie Nematerialųjį turtą(P03)
66. Pasvalio muzikos mokyklos nematerialusis turtas skirstomas į grupes, kurioms,
vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu, yra patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:
1 metai
l.
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė
dokumentacija
1 metai
2.
Kitas nematerialus turtas
67. Įstaigos nematerialusis turtas visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas
veikloje. Programinės įrangos , jos licencijos bei techninės dokumentacijos įsigijimo savikaina—
485,4O Eur.

68. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį
laikotarpį pateikiama 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.
69. Pasvalio muzikos mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
70. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai bei užstatyto turto ir turto,
kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje , nėra.
71. Naujo turto, kuris skirtas perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams
turto, įstaigoje nėra.

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P04)
72. Pasvalio muzikos mokykla disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo
turto grupėse, kuriam nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

1.

Baldai

9 metai

2.

Kompiuteriai ir jų įranga

4 metai

3.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

10

metų

4.

Kitos mašinos ir įrenginiai

15

metųp

5.

Kita biuro įranga

6 metai

6.

Rojaliai, pianinai, arfos

15

7.

Styginiai, pučiamieji, akordeonai, el. vargonai

8

8.

Kiti muzikos instrumentai

6 metai

metų

metai

73. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove,
patvirtintame 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DV-46, kuri trumpai aprašyta šio aiškinamojo
rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.
74. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede.
75. Pasvalio muzikos mokykloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto vertė ,pagal
turto įsigijimo savikainą ,ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje:
1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

43 43,89 Eur.

2.

Baldai ir biuro įranga

14492,66 Eur.

3.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

69864,38 Eur.

VISO:

88700,93 Eur.
76. Mokykloje yra materialaus turto , kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas įstaigos veikloje. Sio turto vertė pagal įsigijimo savikainą:
1.

Baldai ir biuro įranga

8520,62 Eur.

2.

Gamybos mašinos ir įrenginiai

2316,67 Eur.

3.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

29519,83 Eur.
40357,12 Eur.

VISO:

77. Per ataskaitinį laikotarpį Pasvalio muzikos mokykla įsigijo ilgalaikio materialaus
turto sumoje — 2000,00 Eur.( 2100,00 eurų mažiau nei 2017 metais).Ilgalaikio turto nurašyta per
2018 m. sumoje -2526,94 Eur. Priskaičiuota nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį - 5579,86 Eur.
78. Pasvalio muzikos mokykla turi turto, kuris yra naudojamas panaudos teisėmis:
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1.

2.
3.
3.

Nešiojamas kompiuteris „HP250Gl Celeron“ 1
vnt.(Valstybės turto Panaudos sutartis Nr. S—l9 iš
2019-01-1 5 )
Biudžeto —buhalterinė apskaitos programa FINAS
(Panaudos sutartis Nr.PSV-23/P iš 2013—1 1-15)
Darbo užmokesčio apskaitos programa FINALGA
(Panaudos sutartis Nr.PSV-23/P iš 2013-1 1-15)
Pastatas (Panaudos sutarties Nr. SU-32 iš
2012-12-27 pakeitimas iš 2017—03-07 viso: 1269,77
kv.m.

VISO:

369,36 Eur.
00,00 Eur.
00,00 Eur.
141558,93 Eur.
141928,29 Eur.

79. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.
80. Turto , kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas
Pasvalio muzikos mokyklos veikloje nėra.
81. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės (lizingo)

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
82. Pasvalio muzikos mokykla pagal nuomos sutartį nuomojasi biuro įrangąkopijavimo aparatą Canon IR2520 , kurio vertė — 1554,85 Eur. (nuomos sutartis ABN/2016060l/01
iš 2016-06-01). Turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.
83. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga neturėjo.
84. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje
nebuvo.
85. Pasvalio muzikos mokykla ilgalaikio materialiojo turto, kuris būtų priskirtas prie
žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, neturi.
86. Mokykla, pagal nuomos sutartis, nuomoja vaikams muzikos instrumentus, 2018—
12-31 išnuomotų instrumentų vertė - 3562,23 Eur. Jie yra apskaitomi nebalansinėje sąskaitoje.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą
87. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos
pajamas ir sąnaudas(P23)
88. Per ataskaitinį laikotarpį Pasvalio muzikOS mokykla nepatyrė finansinės ir

investicinės veiklos sąnaudų.
Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4
priede “Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

Informacija apie biologinį turtą ir mineralinius išteklius
89. Biologinio turto ir mineralinių išteklių įstaiga neturi.

Informacija apie atsargas (P08)
90. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018-01-01 atsargų likutis įstaigoje — 1426,98
Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Pasvalio muzikos mokykla įsigijo atsargų viso už l2395,57 Eur.
2799,97 Eur. mažiau nei 2017 m. dėl tais metais vykdytų kosmetinio remonto darbų . Tame
skaičiuje nemokamai gauto turto įsigijimo savikaina — 83,80 Eur. Per 2018 m. įstaigos reikmėms
sunaudota atsargų už 12978,79 Eur.935,63 Eur. mažiau nei praeitais ataskaitiniais metais dėl 2017
m. vykdytų remonto darbų. Atsargų likutis įstaigoje 2018—12-31- 927,56 Eur.
91. Apskaitant atsargas apskaitoje , jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina, o nurašant naudojamas konkrečių kainų metodas.
92. ūkinių įvykių , dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė įstaigoje per ataskaitinį

laikotarpį nebuvo.
93. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų
atsargų įstaiga neturi.
94. Visa informacija, susijusi su įstaigoje disponuojamomis atsargomis pateikiama 8
VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P09)
95. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį turėjo išankstinių apmokėjimų už spaudos
prenumerata 2019 metams -74,84 Eur.
Informacija pateikiama 6 VSAFAS “Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“6

Priede „ Informacija apie išankstinius apmokėjimus“

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas(P10)
96. Pasvalio muzikos mokyklos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 29929,07 Eur.,8866,16 Eur. daugiau nei 2017 metais dėl padidėjusių sukauptų

atostoginių, bei didesnio įsiskolinimo už patarnavimus Pasvalio miesto seniūnijai . Sukauptos
gautinos sumos sudaro:

Eil.

Nr.

1.

2.
3.

4.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena
Eur.,ct

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
paskutinė diena
Eur.,ct

Sukaupti atostoginiai darbuotojams(Savivaldybės
biudžetas)
VSD įmokos nuo sukauptų
atostoginių(Savivaldybės biudžetas)

17009,02

10835,l6

5206,34

3302,75

5 558,99

6539,86

2154,72
29929,07

385,14
21062,91

biudžeto

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas(Tėvų įsiskolinimas už
mokslą)
Tiekėjams už suteiktas paslaugas, prekes
Viso:

96.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas- 5558,99
Eur. Tai tėvų įsiskolinimas už mokslą apyskaitinio laikotarpio pabaigoje. Toje sumoje : 1090,79

Eur.,- skola, kurią tikimasi atgauti per mažiausiai dviejų mėnesių laikotarpį, likusi suma — 2833,30
Eur. , tai debitorinis tėvų lėšų už mokslą įsiskolinimas, kuris traktuojamas kaip ilgalaikis debitorinis
įsiskolinimas susidaręs vaikui neatvykus, išėjus ar pabaigus mokyklą ir nesumokėjus už mokslą.
Ši skola , susidariusi per ilgą laikotarpį(iki 20 metų). Planuojama, dalį šių debitorinių
skolų pripažinti beviltiškomis, nes skolininkai pakeitę gyvenamąsias vietas, pavardes ar kitokiu
būdu yra nemokūs.2018 m. buvo kreiptąsi į beviltiškų skolų nurašymo komisiją ir pagal komisijos
sprendimą buvo 1634,90 Eur. ilgalaikių skolų iškelta į užbalansinę sąskaitą „Ilgalaikės gautinos
skolos“ . Neatgavus skolų 5 metų laikotarpyje, jos bus nurašytos iš nebalansinės saskaitos.
Gautinų sumų informacija pateikiama 17 VSAFAS „Informacija apie per vienerius
metus gautinas sumas“ 7 priede.
97. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį
įstaiga neturėjo.

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (P11)
98. Pasvalio muzikos mokyklos atsiskaitomosiose sąskaitose ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje lėšų likutis — 4895,34 Eur. Iš jų: pavedimų lėšų sąskaitoje— 3351,35 Eur.(2 proc.-2932,04
Eur., norvegų parama- 309,41 Eur., kt. šaltinių lėšos — 9,90 Eur., kitos įplaukos—100,00 Eur.),
1543,99 Eur. — tėvų įnašų už suteiktas paslaugas likutis teikiamų paslaugų lėšų sąskaitoje. 2018-1231 piniginių lėšų likutis sąskaitose buvo 1079,15 Eur. mažesnis nei 2017-12-31, dėl mažesnio tėvų
įnašų likučio teikiamų paslaugų sąskaitoje.
99. Informacija apie įstaigos pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama 17 VSAFAS „
Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 8 priede „ Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

Informacija apie finansavimo sumas(P12)
100. Finansavimo sumos- įstaigos iš valstybės , savivaldybės biudžeto, Europos
sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas
įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms

programoms įgyvendinti.
101. Finansavimo sumoms priskiriamos ir kitos lėšos išlaidoms dengti ir kaip parama
gautas turtas.
102. Finansavimo sumos skirstomos į:
1021. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
102.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
103. Į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti priskiriamas ir nemokamai gautas
nepiniginis turtas.
104. Informacija apie įstaigos finansavimo sumas pateikiama 20 VSAFAS
„Finansavimo sumos“,4,5 prieduose.
105. Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos — 36800,00 Eur.3000,00 Eur.
daugiau nei 2017 metais dėl papildomai gauto finansavimo pedagogų darbo užmokesčiui. Šios
lėšos, gautos kitoms išlaidoms kompensuoti. Neatlygintinai gauta turto (lėšos, nepiniginiam turtui
įsigyti)-12,99 Eur. Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį — 36812,99 Eur. Finansavimo
sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš Valstybės biudžeto nėra.
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106. Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms -342070,23
Eur.26008,40 Eur. daugiau nei 2017 metais, dėl padidėjusio darbo užmokesčio fondo.
Buvo gauta neatlygintinai turto sumoje — 66,67 Eur. Panaudota savo veikloje —
344704,95 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepiniginiam turtui įsigyti — 19650,70
Eur.(Tai ilgalaikio turto likutinė vertė- 18956,00 Eur. bei nenurašytų atsargų likutis — 694,70 Eur.).
Likutis kitoms išlaidoms kompensuoti — 74,84 Eur.(išankstiniai apmokėjimai už 2019 m. spaudos
prenumerata).
2018 m. buvo pergrupuotos gautos savivaldybės biudžeto lėšos, iš lėšų kitoms
išlaidoms kompensuoti į lėšas nepiniginiam turtui įsigyti sumoje — 9498,02 Eur. 2995,80 Eur.
pergrupuota mažiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį dėl sumažėjusio finansavimo turtui ir
atsargoms įsigyti.
107. 2018 m. lėšų iš Europos Sąjungos gauta nebuvo. Gauta neatlygintinai turto
sumoje— 4,14Eur. Panaudota savo veikloje -4,14 Eur. Finansavimo sumų likučio apyskaitinio
laikotarpio pabaigoje nebuvo.
108. Gautos lėšos iš kitų šaltinių viso 893,45 Eur. Iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti —
793,45 Eur. bei kitoms išlaidoms kompensuoti — 100,00 Eur.. Tai gautos paramos (2 proc.) nuo
sumokėto pajamų mokesčio lėšos susigrąžintos už 2017 m.- 693,45 Eur. bei gauta parama iš
rėmėjų įvairiems renginiams — 200,00 Eur. 2018 m. finansavimo gauta mažiau— 907,48 Eur. dėl
sumažėjusio finansavimo projektams. Neatlygintinai gauto turto nebuvo. Panaudota įstaigos
veikloje — 2065,74 Eur. Likutis apyskaitinio laikotarpio pabaigai nepiniginiam turtui įsigyti —
7747,28 Eur. bei kitoms išlaidoms kompensuoti —9,90 Eur.(rėmėjų lėšų likutis). Suma 7747,28 Eur.
tai : ilgalaikio turto likutinė vertė laikotarpio pabaigoje — 4505,83 Eur. bei pavedimų lėšų likutis
banke- 3241,45Eur.
109. 2018-12—31 finansavimo sumų likutis iš viso — 27482,72 Eur. 2017 m.
finansavimo sumų likutis gruodžio 31 d. buvo 3740,34 Eur. buvo didesnis dėl didesnės turto
likutinės vertės metų pabaigoje.

Informacija apie įsipareigojimus (P17)
110. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro —24470,08 Eur. 9947,03 Eur.
daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį dėl padidėjusių sukauptų atostogų darbuotojams, bei

didesnio įsiskolinimo kreditoriams. 7319,29 Eur.- įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams:
tiekėjams mokėtina suma(įsiskolinimas už patarnavimus Pasvalio miesto seniūnijai) — 2112,95 Eur.
bei sukauptos— mokėtinos sumos socialiniam draudimui nuo sukauptų atostoginių — 5206,34 Eur.
111. Informacija apie įsipareigojimus pateikiama 17 VSAFAS „Informacija apie kai
kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 12 priede ir „Informacija apie įsipareigojimų dalį
nacionaline ir užsienio valiutomis“ 13 priede.

Grynasis turtas
Informacija apie įstaigos einamųjų metų perviršį ar deficitą(P18)
112. Pasvalio muzikos mokykla per ataskaitinį laikotarpį nėra sukaupusi rezervų.
113. Ataskaitinio laikotarpio deficitas — -2495,30 Eur. Informacija pateikiama
Finansinės būklės ataskaitoje ir Grynojo turto pokyčių ataskaitoje.
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Finansinės veiklos ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos
114.Per 2018 m. panaudotų finansavimo sumų pajamos buvo:
Ataskaitinis laikotarpis
Praėj es ataskaitinis
Finansavimo pajamų šaltiniai
2018—01-01/2018—12-31
laikotarpis
2017-01-01/2017—12-31
(Eur.)
(Eur.)

Eil.
Nr.

1

Valstybės biudžetas

36812,99

33 810,84

2

Savivaldybės biudžeto

3 54551,98

313479,81

3

ES lėšos

4,14

4

Kiti šaltiniai

2065,74

2833,80

Iš viso per metus

393434,85

350124,45

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21)
115. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos suteiktų paslaugų pajamos
(tėvų įnašai už mokslą) _ 30060,42 Eur. 2018 m. daugiau nei 2017 m. ,sumoje —15,18 Eur. Turto ir
paslaugų pajamų, gautų ir mainų sandorių įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo..
116. Pasvalio muzikos mokyklos informacija apie kitas pajamas ir sąnaudas
pateikiama lentelės forma 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.

Informacija pagal segmentus( P02), Pagrindinės veiklos
sąnaudos(P22)
Eur. Iš jų:
Eil. Nr.

117.Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 425990,54

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis

2018—01-01/2018-12-31

(Eur.)

gįigraįžskaitinis
2017_01p_01/2017_12_31

(Eur.)

1.

Darbo užmokesčio sąnaudos

383812,44

342642,48

iš jų

3383 Ešgręįesm sąnaudos pagal

293955,54

262548,97

_

_

89856,90

80093,51

2.

darbo užmokesčio sąnaudos pagal
autorines sutartis
socialinio draudimo sąnaudos
Turto ."usffievej'mo ""

5579,86

5437,82

iš jų

ilgalaikio materialiojo turto

5579,86

5437,82

amortizacijos sąnaudos

Komunalinių paslaugų ir ryšių

3.
iš jų
4.
5.

15329,08

ryšių paslaugų

735,51
1016,94

12531,74
508,80

Komandiruočių
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Sunaudotų lr parduotų atsargų

388,54

298,68
1017,17

sav1ka1na

12978,79

13914,“

iš jų

Sunaudotų atsargų savikaina

12978,79

l3914,42

7.

Kitų paslaugų sąnaudos

6884,89

7094,87

6.

Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų
425990,54
382937,18
118. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos todėl, kad 2018
metais padidėjo darbo užmokestis pedagogams. Taip pat padidėjo komunalinių paslaugų sąnaudos
dėl išaugusių įkainių už patarnavimus ir komunalinių atliekų išvežimą. Komandiruočių sąnaudos
padidėjo dėl komandiruočių kiekio per ataskaitinį laikotarpį. Autorinių sutarčių ankstesniuoju bei
apyskaitiniu laikotarpiu įstaiga nevykdė. Mokykloje yra sudaryta viena terminuota sutartis.

Finansinės investicinės veiklos rezultatas(P23)
119. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patyrė finansinės investicinės veiklos rezultatą-

0,03 ct. Tai priskaičiuoti VSDFV delspinigiai per apyskaitinį laikotarpį. Informacija pateikiama
lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

Pinigų srautų ataskaita

Informacija pagal segmentus (P02)
120. Įstaiga pagal valstybės funkcijų klasifikaciją naudojo lėšas:
09. “

Švietimas “ -

0905.01.01 (Mokyklos, priskiriamos neformaliojo švietimo

įstaigoms).

121. Informacija apie įstaigos ataskaitinio laikotarpio segmentus pateikiama lentelės
forma 25 VSAFAS „Segmentai“ priede.

Kitos pastabos

Informacija apie atidėjimus, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir
poataskaitinius įvykius
Pasvalio muzikos mokykla per ataskaitinį laikotarpį nevykdė atidėjimų,
neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių.
122

.

13

Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto
perdavimo sutartis
123. Mokykla per ataskaitinį laikotarpį nuomojosi pagal nuomos sutartį biuro įrangąkopijavimo aparatą Canon IR2520 , kurio vertė — 1554,85 Eur. (nuomos sutartis ABN/20160601/01
iš 2016-06-01). Sutartis sudaryta 48 mėnesiams( iki 2020-05-31). Planuojama Viso už kopijavimo
aparato nuomą bei aptarnavimą per 48 mėn. sumokėti apie 1500,00 Eur. Turtas apskaitomas

nebalansinėje sąskaitoje.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
124. Pasvalio muzikos mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.
VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ l priedas „Informacija apie
kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“.
6

Informacija apie jungimus ir investicijas į asocijuotuosius subjektus
125. Jungimų ir investicijų į kitus subjektus Pasvalio muzikos mokykla neturi.

Informacija apie įsipareigojimų dalį(įskaitant finansinės nuomos(lizingo) įsipareigojimus
nacionaline ir užsienio valiutomis(P24)
126. Per ataskaitinį laikotarpį sandorių užsienio valiuta mokykla neturejo.
127. Įstaigos informacija apie nacionalinę valiutą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

pateikiama 17 VSAFAS ,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą
128. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Informacija apie biologinį turtą
129. Biologinio turto įstaiga neturi.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą
13 0.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Direktoriaus pav. ūkio reikalams , vaduojantis direktorių

%ęstutis Grabauskas
Vita Navalinskienė

Vyr. buhalterė

14

mell. ...-uk.- „ma., "mmm a.:-... .. ;. numu. ._ run". „„.
mn I.GRUDDŽIOJIn. yulhluxlųmų rmANsmlv AYASKAITI] ammm
n' „. xmmxmnil. emm-.immain)
ID

m.
1-1

nu...-ud]-

„nummuATASKAII'INIO

num-lų link.-IN .:.-|mu-

m.„" "M:“!

umonnno mvoumcm

PAGAL

vn

m.,: m,“ „

Ekonomik-

Aumm

„m.,

“mmm...-..nu.“m.

Snllulu

...u-ų.

v-um. mmn »

švkn-u.

sunu-r „m...

mmm.

.zumss—n
20190345001713

mellu mum-vn-Iokh. llMllll).V||-hux „ S.Puulk„., l'mmll „.
xm M. CkUODŽIOJl|). „nu-|m» metų rmmmw "umm; memvs
m». umm umm muscu- hmm)

:

m.
m
rRAtJUsIO A'IASKAn'INID

Vin-nllnlų

„..nu.

unlpmlll

„m.„. "...,“.

MIKOTARPIOINFOMMCUAPAGALVl-HKLOSSEGMENIUS

vu.]: |mu- lr

m...“

„M......m

„n,...„n=._„„....„h

smum

„......

hum. kullllr-l
„nuu-

ll

snd-nuo .pl-ug-

hmmm-

.zm-mu
mums usum:

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
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Patvirtinta
-2 1 47425 543
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Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
. .
.
.
.
.
.
ĮSlgljlmO ar pasrgaminimo savrkaina sudaro.
_

485,40

Ataskaitinis

485,40

laikota rpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Balansinėvertė
Nematerialmjoturto grupės

]

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Plėtros darbai
'

ir
licenci
mokslo ir meno kūriniai

2
3

4
5

6
7

Kitas
Iš viso

turtas

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusiųmetų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Likutinėvertė
Nematerialiojoturto grupės

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

ir os
Patentai ir kitos
mokslo meno kūriniai
turtas
Iš viso
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Ataskaitinis
laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

40.357,l2

Patvirtinta
-2147425543
2019-03-15 09:47:13

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
38.707,18

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

lmmunmulnn—ląkh.umm-x_n»... ar

„ua-_nmhm...

m: „. cuuonuo „ ». „un-lg.“ m.. nmmmvAuxnlwmums
mm umm „...ų. „..-m. m»,
m mm 5 1
m. runas-u o—m |)

„

munuxmml-luu-nn
..

..

.

.

m.;-„Mb.
r...“.
Mun-numu
numu-ml

Mhlmj—ubnumu-valyti-

mu.-numu“

Tllnval.
pm—m

xml-„m
mumm.,».

nunu um
n....
u nm

m.. m.:-m.

Klu-“umm

„MW.

55:33:15-

.mu. umu

„|.

....

.

_

mum

„„......„,..

M......

„„W..
» mu

.mu,"

uno,“
." um
.:.mx

„m

.uumn

mm
mua
„ n..,“ unuMihvhjmu .» numu-lnunu u pan-um
m .» |"le

V.:-Wu

-

mu MMM“

a „m
43356»

.4

—

;.u

um

»

m m,”
4: m;:

.wm
m»
=

»lulm

.sm.“

mm
mm»

nuu,!)

1!

:: um

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

laikotarpį

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą
per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per
ataskaitinį laikotarpį:
Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:
Balansinė verte

Turto grupės

Nematerialusis turtas
ir
Patentai ir kitos
mokslo ir meno
Kitas nematerialusis turtas
materialusis turtas

Kiti

infrastruktūros ir kiti statiniai
kultūros
Mašinos ir
T
kultūros
Baldai ir biuro
Kitos
materialusis turtas
Kitas

ir
Pasėliai
Kitas

želdiniai

tunas
materialusis ir

Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Patvirtinta
-2147425543
2019-03—15 09147zl3

Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483,Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais,jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio
laikotarpio pajamomis:
Pagal panaudos sutartis perduoto tuno balansinė vertė pagal tuno grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Balansinė vertė

Turto grupės

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialusis turtas
ir
licenci
Patentai ir kitos
mokslo ir meno kūriniai
Kitas nematerialusis turtas

materialusis turtas

Kiti

Infrastruktūros ir kiti statiniai
kultūros
Mašinos ir
T
kultūros
Baldai ir biuro
Kitos
Kitas
materialusis turtas

ir

želdiniai
sodiniai

Pasėliai
Kitas

turtas
ir neliečiamosios
žaliavos ir ūkinis inventorius
skirtos
materialusis ir

skirtas

Iš viso
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Pasvalio "nutikus mokykla. 190622483,
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\'ilnilus g. 5. Puvulio m., Plsvlllo r. sav.

n.

pnslhllguu'ų men.
(Visos sumos tumis. jei ncmlnxbm kilniu)

mesmw ATASKAITU

RINKINYS

Palvininux
XD

D/L:
PB

4147425543
20|903-1509;47:|3

Atsargos
ATSARGU VERTĖS

msmnrmmspm ATASKAITINĮ

LAIKOTARPĮ'
rm,-|gl-

Swan—ginčą”

Strllpmlnl'

ndlcčllmodos

"umm

Mcdžingos, žaliavos xr
nm.-i: invmlurlux

—12.978,79

gaminti produkcija

„ku,-.- sutlrlys

gm 'uti
„md-.ua].

Nehnlgm

ir nebalglus

Nchnlgtos vylulyll

mums

Pagaminta produkcijalralxnrgus,
skirtos parllunn'

Pngnmml!rmalukuja

skinas
„„du-ud

Atsargos,

ngnlzikix mnlrrinluxks
lr biologjnu turtu

:kims parduod

vl

237379

92156
u\snlgų

n\lvcnėjimn ulknrinm per ammm"; laikotarpį summ
ir numšylų nlsnlgl] nuvertejium

LM |.2+HJ+I

92756

92156
balansinė vmi: nmsknilinin laikomrpio pradžioje

mum:

(|

Lama

1

„4126.9X
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2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
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ID:

D/L:

Patvirtinta
-2147425543
2019-03-15 09:47:13

Išankstiniai apmokėjimai

P9

INFORMACIJAAPIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
Eil'

Nr.

Straipsniai

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Pasįęttllslkėaijtiizifdusm

2

3

4

1
1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

.
diena
laikotarpio
.

.

74,84

71,18

74,84

71,18

74,84

71,18

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

22

Pusvuliumuzikosmukykln. ”0622483. Vilniausg.
2018 M.

GRUODŽIOJĮ

(Visossumoscumis,

5.

Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

pasibniguslųmetų FINANSINIUATASKAITURINKINYS
jei ucuumdylakimip)
D.

Pulvinium
lD:
D/L:
PH)

4147425543
2019-03-15 091471}

Guntino; sumas
INFORMACIJAAPIE PER VIENUSMETUSGAUTINASSUMAS
Pnikutinč utuskuilininluikoxnrpio
Sin-mmm
!5

vienus mcms

l.3+l.4+].5+

vienus

sumų

““
29.929,07

Paskutinė “rui-juda ulaskuilinlolnlkulurpludienu

dienu

Tarp jų |; viešojo
sckmrinus subjcklų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
usncijuolųjųne viešojo
scklorinussubjektų

24.370,0B

0,00

ls \'im

214062,9l

Tarp jų iš \'lešuju
scklorinus subjcklli

anp jų Iš
kontroliuojamųir
asocijuotųjųne viešojo
seklorinus subjektų

14.523,05

mcuisgaulinųsumų i\uvmėjiumsnmskuitinio laikotarpiopabaigoje
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ID:
D/L:

PI]

Patvirtinta
-2147425543
2019—03—15 09:47zl3

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJAAPIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS
Paskutinėataskaitiniolaikotarpio
diena

Straipsniai
Iš viso

Biudžeto asignavimai

Paskutinėpraėjusioataskaitinio
laikotarpio diena
Iš viso

Biudžeto asignavimai

Europos
l.l+1.2+1.3+l.4+1.5+1.

I+2.2+243+2.4+2.5+2.

ekvivalentai
.l+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.

4.895,34

5.974,49

4

5.97 49
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(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitnip)

[D:
DIL.

Polviriintn
-2 l47425543

2019-03-1509:47:13

FINANSAVIMO SUMU LIKUČIAI
Alaskailinio laikotarpio pradžioje
E"Nr.

Fi"“"-““'"““

“""“

2

1

]

lš valstybės biudžeto (išskyrusvalstybėsbiudžcloasignavimųdalį gimtą iš
Europos Sąjungos, užsieniovalstybių ir lnrptnutiniųorgnniutcijų)

2

lš suviinldybc's biudžeto(išskyrussavivaldybėsbiudzetoasignavimųdalį
gautą iš EuroposSąjungos,užsieniovulstybiųir tarptautiniųorganizacijų)

Atasknilinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos
(gnutinos)

Finnnxavimosumos
(gautos)

1“! v.“"

3

4

5=3+4

annsnvixnosumos
(gautinos)

Finnnsavimo sumos
(gautos)

,
].x Viso

6

7

8=6+7
'00

0' 00

'9'725'54

19'725'54

0 ' 00

0 ' 00

0

22'293'59

22'293'”

užsieniovalstybių ir tarptautiniųorgmiimeijų
sumų dalis, kuri gnunamuiš EuroposSąjungos,neįskaitant
sumų iš wlstybės ar savivaldybėsbiudžetųES projektams

iš Europos Sajungos,
3

.

'

fll'lilllSlmli)
4

Iš kitų šaltinių

5

IŠ vlso

832147
3l.223.06

8929.417

JLZZJJJG

7.757,lil
Z7.482,72

7.757,l8
Z7.482,7Z
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lD:
D/L:

Patvirtinta
-2]47425543
2019-03—15 09:47:13

Finansinė nuoma
Turto,naudojamopagal finansinę nuomą (lizingą),balansinė vertė:
Balansinėvertė
Tu|1o grupės

Finansinės

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nustatynu) pi,! g rindas
'

Ataskaiti s
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

būklėsataskaitojeparodytos neapibrėžtųjųnuomos mokesčiųsumos:

Eil.

Nr.
1

Iš viso
Ateityje

mokėtinospagrindiniųnuomosįmokųsumos pagal sudarytassublizingosutartis ataskaitinio laikotarpiopaskutinędiena;

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

Veiklosnuoma
Pagal pasirašytas

subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinėsnuomos įmokos:

Laikotarpis

27

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483,Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018

M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITURINKINYS
eurais,jei nenurodytakitaip)

(Visos sumos

Nuomos įmokų

pripažintų laikotarpiosąnaudomisir subnuomosįmokų pripažintųlaikotarpio pajamomissumos:

Laikotarpis

Paslmtinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

Panauda
Pagal panaudos

sutartis gauto turto vertė, nurodytasutartyje, pagal turto grupespaskutinęataskaitiniolaikotarpio dieną:

Turto grupės

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotaipis

28
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ID:
D/L:

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Suta rtia Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis

[
S-19
SU—32

2
Trumpalaikės sutartys
Trumpalaikės sutartys

Patvirtinta
-2147425543
2019-03-15 09:47:13

Sutarties terminas
(metai)

Galimybėpratęsti
panaudos laikotarpį

3
5 metai
10 metų

Numatyta
Numatyta

4
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Puxwlio m., Pasvalio r. sav.

20I8 M. GRUODŽIO 3] D. paxlbnlguslų metų FINANSINIUATASKAITU RINKINYS
(Visussumoscumis,jci nenurodytakitaip)

lD:
D/l.:

Pl7

Trumpalaikės

maki—lino;

Patvirtinta
-Zl47425543
20l9-03-l5 09:47:13

sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinč i\tnslmltinln lnikntnrplo diena

Eil. Nr.

Straipsniai

[
]

2
3
4
4,1

4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2
5.3

6

2

Mokėtinossubsidijos,dotacijos ir linunsnvimosumos
Su darbosantykinissusiję įsipareigojimai
Tiekėjamsmokėtinossumos
Sukauptosmokėtinos sumos
Suknuptos finansavimosąnaudos
'
'
sąnaudos
Kitos suknuptossąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos

trumpnluikiniisipareigoimni
Mokėtiniveiklosmokcsc
'
' "
Gauti ' '
Kitos mokėtinossumos
Kiti kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (l+2+3+4+5

Kiti

Paskutinė praėjusio atnxknitinin lilikolilrpin diena

Iš vlso

Tarp jų t'xcmjn
scktortnu:
subjektams

Turiu-t
kontroliuojnmtcms lr
nsocljuuticslemsne
viešojoscktorinux
subjektai:“

3

4

5

]:. vlso

Tarp jų \.“l'lWJO
scktormux
!ulljcktiimx

Tarp jų
kontroliuojamicms lr
nsocljuutleslumsne
viešojo xektorlnus
subjektams

6

7

8

2.154,72
22,215,36

2.112,95
510634

385. 14
14,l37.91

1302.75

ZZ.215,36

510634

N. l37,9l

3.302,75

14.523.05

3.687.89

385,“

100,00

100,00
2AH70,08

7.319,29

0,00
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147425543
2019-03—15 09:47:13

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PZl

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITU PAJAMU PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIU VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIU ATASKAITU AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
Eil.

Nr.
1

l
1.1
l '2
1.3

1.4
2
3
*

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimųinvestuotojams
draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos paiamos

30.060,42

30.045,24

30.060,42

30.045,24

30.060,42

30.045,24

Reikšmingossumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga,ji
detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansiniųataskaitų
aiškinamoiorašto tekste.

Pxisvuliu

muzikos mokykla, 190622493,Vilniaus g. 5. Pasvalio m.. Pasvalio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31

D. pasibaigusių metų FlNANStNIU ATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos euruis,jei nenurodytakitaip)

lD:
D/L:
PZZ

l'utvirlintn
4147425543
20l9-03-15 09:47:l3

Pugrindinčs veiklos sąmuulos
Darlio užmokesčio lr sociilliniodmudlmo sąnaudos
Darboužmokesčioir socialiniodraudimo sąnaudussudaro:

”“"” ”'n'yki'! "iš“

Ši"

"

2
nurodvtidurbuoloAni

1
]

2

3

Darbo užmokesčio sąnaudos
Aixnknitinix
laikotarpis
3

Pničjęs atnslutitinix
laikolnrpls

Elnių gruše
Kiti darbuotojui.kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pugnl
kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme ntitiuknnčins
darbo santykiųesme (t. y. dirbantiems pagal terminuotas,
autorinesir panašiusdnrbosutartis)

-Z93.955,54

4
v262.548,97

Iš viso

493355.“

4625-4837

Soclulinin draudimo sąnaudos

Darbuotojų skaičius (ml.)

Ainaknili ;
laikotarpis

Praėjęx ūkiskaitinis
lnikumrpis

Alaskail
lnikolnrplx

5

5

7

Praėjęs ulaxkaitinis
lniknlarplx
8

-89.856.90

-80.093,5l

35

35

»89.856,90

»S0.093,5I

35

35

3]

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483, Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
P23

Patvirtinta
-2147425543
2019-03-15 09:47:13

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Eil.
Nr.
1

l
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

2.2
2.3

2.4
3

*

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos

Palūkanųpajamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos paiamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos

-0,03
—0,03

Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

-0.03

Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Patvirtinta
ID:
D/L:

P24

-2147425543
2019-03-15 09:47:13

Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMU DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖSNUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.

Nr.
1
]

2
3

4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4

l4.523,05

24.470,08

14.523,05

24.47 0,08
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Patvirtinta
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VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTU PRIVALOMASIS BENDRASIS SASKAITU PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimovaliuta ir tikslumas:
Sąskaitos pavadinimas

turtus
lurias

mono
turtas

ir meno

lurtns
IIICIIG

lcmiiuo
sumos
sumos

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs alaskaitinis
laikotarpis

euraix

Pokytis

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483,Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIUATASKAITU RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodytakitaip)

Sąskaitos pavadinimas
indėliai
finansinis turtas
už
[\ll'lc'lS

metu 5

sumos
sumos
sumos
sumos
sumos

lurlo
sumos
sumos
sumos už
sumos
suinos

tumis
ar
vertės rcmrvns

sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
Finansavimo sumos iš užs
Finansavimo sumos iš užs '
sumos iš užsienio

lunui
kiloms išlaidoms

Atnsknilinis

laikotarpis

Praėjęs nxasknitinis
lnikomrpis

Pokytis

Pasvalio muzikos mokykla, 190622483,Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018

M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
sumos eurais, _iei nenurodytakitaip)

(Visos

Sąskaitos pavadinimas
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš
Finansavimo sumos iš
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
sumos
Finansavimo sumos

Amskaitinis

laikotarpis

Praėjęs utoskaitinis
laikotarpis

Pokytis

turtui
kitoms išlaidoms

užsienio
nuomos

nuomos

nuomos
sumos

sumos
sumos
sumos
su mos

Mokėti nos
sumos

sumos

sumos
sumos
suinos
sumos
sumos
sumos
sumos
su
sumos
sumos

-8. 177 45

Finansavimo

lnrlui

Pasvaliomuzikos mokykla, 190622483,Vilniaus g. 5, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2018

M, GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS
sumos eurais, jei nenurodylakitaip)

(Visos

Sąskaitos pnvmlinimas

Atnsknitinis lnikoturpis

Praėjęs ntasknilinis
laikotarpis

879.
sumos
sumos
sumos
sumos

turtu
sumos
luno
sumos už lurto
lurlo
sumos
lurlo
sumos už
sumos
lurlą,

veiklos

382337

remonto
13.91 42
Nuomos

metodo

l'Okytis

